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Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.
Dzięki Państwa hojności zbiory naszej
Biblioteki wzbogaciły się o 240 książek.

Wieści z Biblioteki

Biesiada pomiechowskich artystów

Rozstawianie prezentacji rozpoczęło się już
o godzinie 8 rano, o 10 zjawił się pierwszy
gość. Pomiechowianie zaglądali do Ośrodka
Kultury przez cały dzień, korzystając z okazji do niedzielnego spaceru. A do oglądania – i kupowania – było co niemiara.
Śliczne haftowane i szydełkowane
obrusy, serwety i poduszeczki prezentowała Hanna Deptuła. Panie mogły nacieszyć
oko (i namówić mężów na prezent) biżuteryjnymi cudeńkami Eweliny WiktorowiczDany. Imponującą w formie i kolorystyce
ceramikę wyeksponowała Mariola Proch.
Honorowe miejsce – na scenie – zajęły obrazy Jerzego Kłoczki. Twórczość plastyczną
przedstawiła Maja Winnicka, doglądająca
również biżuterii wykonanej przez Aarona
Gabriela. Nie mogło także zabraknąć dzieł
państwa Synoradzkich – mutomisie Zuzanny
oraz grafiki Wojciecha ubarwiły przestrzeń.
Wykonana przez Wojciecha niezwykle oryginalna lampa w mig znalazła nabywcę.
Z pewnością był to udany dzień zarówno
dla artystów, jak i publiczności – dzięki
odwiedzinom Biesiady można było skom-
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Listopad kojarzy się szaro i ponuro,
cóż robić w dzień krótki i smutny?
Otóż radosną alternatywę przygotowali
nasi artyści, zapraszając w niedzielę
28 listopada na ucztę sztuki –
POMIECHOWSKĄ BIESIADĘ
ARTYSTYCZNĄ.

Wystawa rękodzieła Zuzanny Synoradzkiej

Oto nasi dobrodzieje:
Teresa Naporska
Elżbieta Berlińska-Piasecka
Wanda Małkowska
Dorota Trześniewska
Krystyna Gałczyńska
Włodzimierz Nowik
Liliana Ordak-Niemiec
Magdalena Fikus
Piotr Wojciechowski
Ewa Bartosiewicz
Barbara Strzelczak
Tadeusz Turek
Bożena i Magdalena Filip
Andrzej Bieniek
Mieczysław Oborski
Sandra Grabska
Krystyna Masztalerz
Małgorzata Czerwonka
Maciej Kosiński
Andrzej Filipowicz
Janusz Peczyński
Katarzyna i Wiesław Milczarek
Bożysława Ostrowska-Kucharczyk
Maria Mojsa
Jan Rączka
Julia Szczepańska
Anna Borkowska
Lidia Riedel
Joanna Wiekiera
Małgorzata Tomaszewska
Małgorzta i Izabela Szmurło
Joanna Baran
Marzena Poznar
Panu Maciejowi Rybarskiemu
składamy serdeczne podziękowania
za przekazane regały

pletować piękne prezenty na zbliżające
się Boże Narodzenie.
Docierające do nas głosy zadowolenia utwierdzają w przekonaniu, że to nie
ostatnie wydarzenie o tym charakterze,
dobrze by było, by Pomiechowskie Biesiady Artystyczne odbywały się cyklicznie. Zapraszamy do nas częściej!
aga
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Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
w ramach programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymała w bieżącym roku dotację w wysokości 2600 zł.
Dzięki dotacji sfinansowano zakup nowości wydawniczych w liczbie 95 książek.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z – tak
interesująco powiększonych – zasobów naszej placówki.

Biblioteka Publiczna bierze
udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie
dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.
W odpowiedzi na złożony wniosek,
Fundacja Orange przyznała dotację na bieżący rok w wysokości 1 361,77 zł, przeznaczoną na zapewnienie dostępu do łączy internetowych w placówce głównej
i filii bibliotecznej oraz ich bezpłatnego
udostępniania.
Dzięki wsparciu Fundacji Orange
filia w Kosewie otrzymała łącze internetowe, z którego można bezpłatnie korzystać.

Wyrazy wdzięczności składam Państwu
Zofii Zuzannie Bem-Synoradzkiej
i Wojciechowi Synoradzkiemu
za pomysłowość, wytrwałość i pomoc
w organizacji Pomiechowskiej
Biesiady Artystycznej.
Agnieszka Brzezińska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Pomiechówku

Ceramika Marioli Proch

Gazeta POMIECHOWSKA

